
AlEGITXOAK
Lapurra ta txakurra.-Lapur bat beiñola

etxe oudo batera urreratu zan, zeozer ostu
ta eroateko asmuz; eta, ain zuzen be, le-
nengo mailIan aurkitu ebana txakur bat
izan zan, ate ertzean zaino Zaunkaz asiko
yakolakolan, sakclean croian ogi.zatia jaur.
ti culsan, bada.czpadan.

Bertatik jaso cban txakurrak botatako
ogi.zatia, ta, gizonagan begiak josirik, oso
ncurritsu dirautso:

-Ona eldu azancan giza.erailIetzat jo
aut; baiña, orain zio ta errazoi barik ni
zuritu naita abillen ezkero, ugazabari dei
egitera naioak, nor azan ta zclako asmuz
atorren jakin dagian.

Gaiztoen berba on,
naiz erreguak,

beti dira kontuz
}asotekuak.

* * *

, Emakumeak eta ixiUekoa.-Astuna antza
ixiUa gordetzea, batez bc andra maratilIen.
tzat; ba.dira, orraitiño, gizonen artean be
min.zolitxoak.

Senar bat bein, oian egoala, berc cmaz.
tea arlo orrelan noraiño eltzcn zan jaki.
tcarren, dci.oiuka asi zan:

-Ipar biguna! Zer da au? Ezin dot gei.
ago! Ler cgin bearrean nago! Ai, zer da
au! Arrautza bat cz dot ba ipiñi!...

--Arrautza bat?

-Bai, cnctxo, or daukazu: bero.bero om.
diñokarren. Ez cgiozu iñori esan, bcstelan
oilIoa deituko lcuskidc.

Emazteak cz ekian olango gauzarik, eta
siñistu egin eutsan; gaiñcra, zeru ta lur:ra.
gaitik ez eutsola iñori olakorik esango;
baiña zin-egite ta agintzak gau ilIunagaz
batcra uxalu ziran. Egundu zaneko, emazlc
txalxalca oia itxi la ariñekclan joan zan au.
zoko lagunagana.
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Eta, pozarren, ctxcra biurtu zan i~tzia. on.

Bcstea, ostera, irrikatzen cgoan jak'
eban barria zabaltzeko, eta bcrc.alako In. .k b lt b .- 8n
aSI zan ctxcrl etxe .za a .zen ; ama, arra.
utz batercn ordcz, lru zlrala esanik. El
ctziran irutan gclditu, bcstc txaldau batek8
ba, ixilka mixilka, lau zirala iñoan. '

Eta, cra onetan, gcituaz joiazan gizonak
jarritako arrautzak. Errondoa? Gau illu.
nak mcudi ta soloak main~ira baltzez es-
tali orduko, arako arrautzak cunelik goraugaritu zirala.
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* * *

Agurea ta bere semeak.-Aitu cziñik bi.
zi ziran anai batzuk; aitak, barriz, ez eban
au ondo ikusten, eta bere scmeak zentzun.
dun egiu naiean, bide onetatik jokatu cban.

Basora joan ela urretx.zarta edo agelxo
pillo audia ekarri eban; gero, txorta batean
loturik zarta guztiok, bere semeai esan eu.
tsen apurtzeko, al ba'eben. Saialu ziran,
baiña alperrik!

Agureak orduan, urretx.xorla arturik,
azkatu ebazan agetxo guztíak, eta banano
banan, errez, danak ausí.

-Ona emen -zirautsen-: alkar ond?
arlurik, batuta bizi ba'zarie, iñok be elzal'
tue azpiratuko; baiña zuon artean bana.
kuntza ta etsaigoa erregiñ bada, kaltega.
rri dakitzue ta etzarie ezer izango.

Bat izatetik indarra sortzen.
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